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Wat doet Salland Marketing? 
Salland Marketing zet zich in om de 
zichtbaarheid en vindbaarheid van Salland te 
vergroten. Dit doen we onder andere door onze 
website www.verslingerdaansalland.nl. 
Daarnaast zijn wij een verbinder en regisseur op 
het gebied van vrijetijdseconomie in Salland. 
We analyseren waar er kansen liggen in het 
gebied voor het ontwikkelen van nieuw aanbod 
of nieuwe producten. Hierbij werken we samen 
met overheden, ondernemers, branche- & 
natuurorganisaties en onderwijsinstellingen.

Samenwerking MarketingOost 
Salland Marketing is onderdeel van Stichting 
MarketingOost. MarketingOost is een autoriteit 
op het gebied van destinatie-management en zet 
Overijssel als aantrekkelijke bestemming op de 
kaart. Met veel succes, want de bezoekersstromen 
nemen toe. MarketingOost vermarkt de provincie 

Overijsel onder de naam VisitOost. Onder deze naam 
brengen we de provincie Overijssel nationaal en 
internationaal onder de aandacht. Als ambassadeur 
van Salland profiteer je hiervan mee. Je wordt 
namelijk vermeld op de website www.visitoost.nl 
die een groot landelijk bereik heeft en we haken 
als regio aan bij nationale marketingcampagnes. 

Waarom ambassadeur worden? 
Met elkaar maken we Salland tot een 
nog aantrekkelijkere regio om te 
bezoeken en om in te wonen. 
Als ambassadeur brengen we je via de websites 
www.verslingerdaansalland.nl en www.visitoost.nl 
landelijk onder de aandacht, helpen we je in 
het meedenken om nieuwe producten / aanbod 
te ontwikkelen en leggen we  verbindingen 
met partners die voor jou aantrekkelijk kunnen 
zijn om mee samen te werken. Zie op de 
volgende pagina ons ambassadeurspakket.  

In Salland is het goede bewaard gebleven met een geheel eigen charme en karakter. De 
regio kenmerkt zich door een grote mate van gastvrijheid, authenticiteit, en een rijkdom 
aan cultureel erfgoed. Het is een fiets- en wandelregio bij uitstek, die een combinatie biedt 
van stad (Deventer) en veelzijdig platteland, met ook nog eens een afwisselende natuur: 
van IJssel tot Sallandse Heuvelrug met daartussen het pure, vitale en kleinschalige platteland 
met veel rust en ruimte en een levendige agrocultuur.  De regio Salland omvat het grondgebied 
van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte, Hellendoorn en Rijssen-Holten. 

Foto: Barbara Trienen
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Investeer met ons in Salland én in je organisatie! Verwerf inzicht  
in de toeristische en zakelijke kansen en zet je aanbod in  

de spotlights. Maak je inzet compleet met aanvullende opties.

• Maak gebruik van advies en het verbindende netwerk van Salland Marketing • Alles wat er in het basispakket zit ter waarde van € 115 

• Sluit aan bij strategische sessies en netwerkbijeenkomsten • Vermelding in twee extra rubrieken in het magazine en op de website  
www.verslingerdaansalland.nl ter waarde van € 100 

• Vermelding in het Salland Magazine met website en n.a.w.-gegevens (oplage 50.000)

• Vermelding op www.verslingerdaansalland.nl met eigen bedrijfspagina

• Vermelding op www.visitoost.nl met eigen bedrijfspagina

• Blijf op de hoogte van nieuws/ ontwikkelingen via maandelijkse nieuwsbrief

• Maak gebruik van de gratis kennis, info & inspiratie op kennisplatformoost.nl

•	 Profiteer	van	het	bereik	van	ons	Facebookkanaal

• Ga direct aan de slag met onze content via de online toolkit met o.a.
 -  Widget voor opname bezienswaardigheden op eigen website
 -  Kennisartikelen en webinars
 -  Rechtenvrij beeldmateriaal
 -  Huisstijlhandboek Salland

• Ontvang een uitnodiging voor de voorjaarsbijeenkomst van Salland Marketing

Bedragen zijn excl. BTW. Het ambassadeurspakket loopt van januari t/m 
december. Je deelname wordt stilzwijgend met 1 jaar verlengd,  
tenzij je uiterlijk voor 1 november de deelname voor  
het komend jaar schriftelijk opzegt.

www.verslingerdaansalland.nl
www.verslingerdaansalland.nl
www.visitoost.nl
www.kennisplatformoost.nl
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Extra publicaties Salland Magazine en website
Bij een basispakket sta je standaard in 1 rubriek vermeld in het magazine 
(bijv. campings) en op www.verslingerdaansalland.nl. Wil je in meerdere 
rubrieken vermeld worden? Dat kan voor € 50 extra per rubriek. 

Advertentie in Salland Magazine 2022
Het Salland Magazine wordt uitgebracht in een oplage 
van 50.000 en heeft als doel om te inspireren op lokaal, 
regionaal en nationaal niveau. Je hebt de mogelijkheid om je 
bedrijf extra uit te lichten en onder de aandacht te brengen 
in het magazine door het afnemen van een advertentie. 
Het Verslingerd aan Salland magazine wordt bij meer 
dan 300 toeristische bedrijven in en rondom de regio 
verspreid en is gedurende het hele jaar 2022 voor iedereen 
te bestellen in de webshop van Salland Marketing.
1/8 pagina: € 225 1/2 pagina:  € 725
1/4 pagina:  € 425 1/1 pagina:  € 1450

Route op Maat – € 265 
Je kunt vanaf je eigen bedrijf een eigen fietsroute maken in onze routeplanner.  
Voor € 265 krijg je 1.000 exemplaren + een balie display. Wil je een grotere oplage, 
dan kan dat op aanvraag. In dit geval worden de extra drukkosten hiervoor doorbelast. 
Voor € 295 wordt de route ook geplaatst op ons routeportal op de website. 

www.verslingerdaansalland.nl verslingerdaansalland verslingerdaansalland sallandtourist

Editie 2021

Hét inspiratie- & informatiemagazine van Salland

bewaarexemplaar

In 2019 is het Salland Kompas, een strategische agenda voor heel Salland 
voor de periode 2019-2022 vastgesteld. Met input van vele ondernemers en 
gemeenten is deze tot stand gekomen. In het Salland Kompas 2019-2022 
staat beschreven wat alle betrokken partijen toeristisch en recreatief gezien 
in en met Salland willen bereiken. Download hier het Salland Kompas. 

Zo eigen, zo thuis, Verslingerd aan Salland
Van IJssel naar Heuvelrug, van ongerepte natuur naar levendig landgoed, van dorp naar 
Hanzestad Deventer. Zo slinger je door Salland. Hartelijk hart van het oosten, land van 
doeners en noabers, streek van tijd voor elkaar. Ons thuis, jouw thuis. In het Sallandse 
land zijn we verbonden met tradities, met verhalen en met elkaar. Trots op wie we zijn, 
verknocht aan onze wortels én onze gastvrijheid. Bij ons is gewoon nog heel gewoon en 
tegelijk heel bijzonder. Dat voel je, in alles wat je bij ons ontdekt en beleeft. Zo eigen, zo 
Salland. Eindeloos wandelen en grandioos fietsen. Actief de natuur in, ontspannen de 
stad door. Binnen en buiten, spelen en genieten. Tussen verhalen vol cultuur en historie. 
Tussen bomenrijen en houtwallen. Tussen dorpsfeest, muziektent en festival. En 
bovenal tussen de vriendelijke en gezellige Sallanders. Salland is thuis 
voelen en thuiskomen. Dat gevoel herken je meteen. En dan 
weet je ’t: je bent verslingerd aan Salland..

Foto: Barbara Trienen

www.verslingerdaansalland.nl
www.touristserver.nl/file/1741/SallandKompas.pdf
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Inge Hendriks 

Gebiedsadviseur Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal
E-mail:  ihendriks@marketingoost.nl 
Tel:  06 - 20 00 81 35

Ben je ondernemer of een organisatie op de Sallandse 
Heuvelrug (gemeente Rijssen-Holten en Hellendoorn), dan 
is Inge je aanspreekpunt. Ze kan je alles vertellen over de 
ontwikkelingen in het gebied en kan verbindingen leggen 
met andere ondernemers en organisaties. Als gebieds-
adviseur is ze verantwoordelijk voor gebiedsregie, relatie-
beheer en acquisitie op de Sallandse Heuvelrug. Dit doet 
ze voor Salland Marketing en ook voor Twente Marketing.

Tamara Toering

Merkleider Salland Marketing
E-mail:  ttoering@marketingoost.nl 
Tel:  06 - 22 24 18 01

Tamara is het aanspreekpunt voor gemeenten. 
Ze is verantwoordelijk voor strategisch 
accountmanagement en gebiedsregie in 
de merkregio en is verantwoordelijk voor 
het ontwikkelen en realiseren van een 
destinatiemarketing beleid resulterend in 
optimale bekendheid van het merk Salland.

Rik Smienk 

Marketing- en gebiedsadviseur
E-mail:  rsmienk@marketingoost.nl 
Tel:  06 - 12 20 89 72

Rik is als gebiedsadviseur aanspreekpunt voor 
bedrijven en organisaties in Salland (op de Sallandse 
Heuvelrug na). Rik verbindt graag, weet wat er speelt 
in de regio, kan je helpen met het opzetten van nieuwe 
producten,	geeft	je	informatie	hoe	je	het	beste	je	
product kunt vermarkten en gaat graag met je het 
gesprek aan hoe we Salland nog aantrekkelijker kunnen 
maken. Daarnaast is Rik verantwoordelijk voor het 
initiëren, coördineren, regisseren en uitvoeren van 
communicatie- en marketingactiviteiten voor Salland. 
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